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भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत रचना सिद्ाांत 

• हा सिद्ाांत न्यायमूती हांि राज खन्ना याांनी केशवानांद भारती खटल्यात (1973) माांडला होता की भारतीय राज्यघटनेत 

काही मूलभूत वैसशष्ट्ये आहेत जी िांिदेद्वारे दुरुस्तीद्वारे बदलली जाऊ शकत नाहीत सकां वा नष्ट केली जाऊ शकत 

नाहीत. 

• जरी िांसवधानात मूलभूत रचना कोठेही पररभासित केलेली निली तरी ती त्यातील काही घटकाांद्वारे प्रसतसबांसबत करते 

(जिे की न्यायव्यवस्थेने अनेकदा पररभासित केले आहे आसि विणन केले आहे), म्हिजे भारताचे प्रजाित्ताक स्वरूप, 

िावणभौमत्व, कायद्याचे राज्य, भारतीय राजकारिाचे प्रजाित्ताक स्वरूप, स्वातांत्र्य, न्यासयक पुनरावलोकन, 

धमणसनरपेक्षता, िते्तचे पृथक्करि इ. 

• या सिद्ाांताचा मूळ उदे्दश मूळ राज्यघटनेतील आत्मा कल्पना आसि तत्त्वज्ञान सटकवून ठेविे हा आहे. 

• ही सशकवि केवळ घटनात्मक दुरुस्त्ाांना लागू होते, मुख्यते्व त्या दुरुस्त्ा ज्या मूळ िांसवधानाच्या मूलभूत तत्त्वज्ञानाच्या 

कल्पना नष्ट करू शकतात सकां वा बदलू शकतात. 

• मूलभूत िांरचनेच्या सिद्ाांताचे उल्लांघन करिारा कोिताही कायदा िवोच्च न्यायालयाद्वारे रद्द घोसित केला जातो. 

शांकरी प्रिाद केि (1951) 

• भूिांपादनािाठी नेहरू िरकारने कलम 368, म्हिजेच घटना दुरुस्ती असधकार वापरला. 

• कलम 31A, 31B आसि 9वी अनुिूची घटनेत िमासवष्ट केली. हा िांसवधानाचा पसहला दुरुस्ती कायदा होता (1951 

मधे्य पाि झाला). 

• या दुरुस्तीला भारताच्या िवोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. 

• िवोच्च न्यायालयाने कलम 368 ला कलम 13 पेक्षा मजबूत घोसित केले. याचा अथण िांिद िांसवधानाच्या कोित्याही 

भागामधे्य िुधारिा करू शकते. 

• त्यामुळे पसहली घटनादुरुस्ती वैध आसि कायदेशीरररत्या मान्य मानली गेली. 

िज्जन सिांग केि (1965) 

• 17 व्या दुरुस्ती कायद्याद्वारे (1964), िांिदेने 9 व्या मधे्य 44 नवीन कायदे िमासवष्ट केले. 

• या दुरुस्तीला िज्जन सिांग सवरुद् राजस्थान राज्य खटल्याद्वारे आव्हान देण्यात आले. 

• पि िुप्रीम कोटाणने शांकरी प्रिाद खटल्याच्या त्याच सनकालाची पुनरावृत्ती केली. 

• पि एक न्यायमूती न्यायमूती मुधोळकर याांनी वेगळे मत माांडले. त्याांच्या मते, ‘प्रते्यक राज्यघटनेत काही सवसशष्ट 

वैसशष्ट्य अिते जे मूलभूत स्वरूपाचे अिते आसि ते वैसशष्ट्य बदलता येत नाही. 

गोलकनाथ केि (1967) 

• गोलकनाथ सवरुद् पांजाब राज्य प्रकरिात, िवोच्च न्यायालयाचे पूवीचे सनिणय अकरा न्यायाधीशाांच्या खांडपीठाने रद्द 

केले. 

• िवोच्च न्यायालयाने आपल्या सनिणयात म्हटले आहे की, कलम 368 कलम 13 ला स्पशण करू शकत नाही, म्हिजेच 

मूलभूत असधकार. 
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• िुप्रीम कोटाणने अिे स्पष्ट केले की मूलभूत असधकार हे भारतीय िांसवधानाचा मूलभूत भाग आहेत. मुलभूत असधकार 

हा प्रथमच पसवत्र मानला गेला आहे. 

• 1971 मधे्य, 24 वी घटनादुरुस्ती कायदा िांिदेने मांजूर केला. या दुरुस्तीद्वारे कलम 13 मधे्य िुधारिा करण्यात आली 

आसि ‘आतापािून कलम 13 मधील काहीही कलम 368 च्या िुधारिेच्या असधकारावर पररिाम करिार नाही’ अशी 

तरतूद करण्यात आली. 

केशवानांद भारती प्रकरण (1973) 

 

• 24 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याला केशवानांद भारती सवरुद् केरळ राज्य प्रकरिाने िवोच्च न्यायालयात आव्हान सदले 

होते. हे ‘मूलभूत िांरचना सिद्ाांता’िाठी महत्त्वाचे प्रकरि होते. 

• या प्रकरिाची िुनाविी 13 न्यायमूतींच्या खांडपीठाने केली. 

• 7:6 च्या प्रमािात िवोच्च न्यायालयाने सनिणय सदला की “गोलखनाथ खटल्याचा सनकाल योग्य नव्हता आसि िरकार 

कलम 13(4) आसि कलम 368(3) आसि कलम 368 द्वारे िांसवधानानुिार मूलभूत असधकाराांमधे्य िुधारिा करू 

शकते, परां तु िांसवधानाची मूलभूत रचना आसि स्वरूप बदल न करता” 

• याचा अथण िांसवधानाच्या मूलभूत िांरचनेचा एक भाग अिलेला मूलभूत असधकार िांिद सहरावून घेऊ शकत नाही. 

• या प्रकरिात, न्यायमूती एचआर खन्ना याांनी "मूलभूत िांरचना सिद्ाांत" चे तत्त्व माांडले. 

• 39 वी घटनादुरुस्ती कायदा 1975 मधे्य पाररत करण्यात आला, ज्याने कलम 329A मधे्य कलम 4 िमासवष्ट केले. या 

कलमानुिार न्यायपासलका राष्टर पती, उपराष्टर पती, पांतप्रधान आसि लोकिभा अध्यक्ष याांच्या सनवडिुकीचा आढावा 

घेऊ शकत नाही. 

इां सदरा गाांधी सवरुद् राज नरेन केि (1975) 

• या प्रकरिात, िवोच्च न्यायालयाने 39 वी घटनादुरुस्ती कायदा अवैध ठरवला. 

• न्यायालयाने सनिणय सदला की ही तरतूद िांिदेच्या दुरुस्तीच्या असधकाराच्या पलीकडे आहे कारि त्याचा िांसवधानाच्या 

मूलभूत रचनेवर पररिाम होतो. 
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• पुन्हा 1976 च्या 42 व्या दुरुस्ती कायद्याद्वारे िांिदेने कलम 368 मधे्य िुधारिा केली आसि अिे नमूद केले की 

िांिदेच्या घटक शक्तीला मयाणदा नाही आसि कोित्याही मूलभूत असधकाराांच्या उल्लांघनािह कोित्याही कारिास्तव 

कोित्याही न्यायालयात कोित्याही दुरुस्तीवर प्रश्नसचन्ह उपस्स्थत केले जाऊ शकत नाही. 

समनर्व्ाा समल्स केि (1980) 

• या प्रकरिात, िवोच्च न्यायालयाने 42 वी दुरुस्ती कायदा अवैध ठरवला. 

• िवोच्च न्यायालयाने आपल्या सनकालात म्हटले आहे की ही दुरुस्ती िांसवधानाच्या मूलभूत रचनेचा भाग अिलेल्या 

‘न्यासयक पुनरावलोकन’ वगळण्यात आली आहे. 

वामन राव केि (1981) 

• या प्रकरिात पुन्हा िवोच्च न्यायालयाने ‘मूलभूत िांरचना सिद्ाांत’ मान्य केला. 

• िवोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की ही सशकवि केशवानांद भारती प्रकरिानांतर (म्हिजे 24 एसप्रल 1973 नांतर) लागू 

झालेल्या घटनादुरुस्तीला लागू होईल. 

इांद्रा िाहनी आसण युसनयन ऑफ इां सिया (1992) 

• या प्रकरिात, िवोच्च न्यायालयाने कलम 16(4) ची व्याप्ती आसि व्याप्ती तपािली. 

• न्यायालयाने काही अटी ांिह OBC िाठी 27% आरक्षिाची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली (जिे एकूि आरक्षि 50% 

पेक्षा जास्त निावे, सिमी लेयर वगळिे, पदोन्नतीमधे्य आरक्षि नाही). 

• या प्रकरिात, िांसवधानाच्या मूलभूत वैसशष्ट्याांमधे्य ‘कायद्याचे राज्य’ जोडले गेले. 

एि.आर. बोम्मई केि (1994) 

• या प्रकरिात, िवोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की कलम 356 ची घोििा (म्हिजे राष्टर पती राजवट लागू करिे) 

न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन आहे. 

• हे प्रकरि घटनादुरुस्तीच्या आधारे निले तरी राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेची िांकल्पना लागू करण्यात आली होती. 

• न्यायालयाने सनिणय सदला की, राज्य िरकारची धोरिे घटनेच्या मूलभूत रचनेच्या सवरोधात अितील तर कलम 356 

चा वापर करता येईल. 

• ही सशकवि म्हिजे न्यासयक असभनवता (Judicial Innovation) आहे जी भारतीय िांसवधानािाठी ढाल म्हिून काम 

करते. या सिद्ाांताचे एकमेव तत्व आहे - ‘िांिदेच्या कोित्याही दुरुस्तीने िांसवधानाची मूळ कल्पना नष्ट होऊ शकत 

नाही’. 
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